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Президент на Републиката

 Указ № 104 за насрочване на частичен 
избор  за  кмет  на  кметство  Бошуля, 
община Септември, област Пазарджик,
на 2 юли 2017 г.  2

 Указ № 105 за свикване на първо за-
седание  на  новоизбраното  Четириде-
сет и четвърто Народно събрание на
19 април 2017 г. от 10,00 ч.  2

 Указ № 106  за  насрочване  на  части-
чен избор за кмет на кметство Тръс-
теник, община Иваново, област Русе, 
на 2 юли 2017 г.  2

Министерски съвет

 Постановление  № 68  от  5  април 
2017 г.  за  изменение  и  допълнение  на 
Наредбата за паричните обезщетения 
и помощи от държавното обществено 
осигуряване,  приета  с  Постановление 
№ 188 на Министерския съвет от 2015 г.   2

 Постановление  № 69  от  6  април 
2017 г.  за  одобряване  на  допълнител-
ни разходи по бюджета на Министер-
ството на отбраната за 2017 г.  35

 Постановление  № 70  от  6  април 
2017 г. за одобряване на допълнителни 
разходи  по  бюджета  на Министерст-
вото на вътрешните работи за 2017 г.  35

 Постановление  № 71  от  7  април 
2017 г. за приемане на Правилник за ра-

ботата на Специализирания експертен 
съвет по устройство на територията 
при Министерството на отбраната по 
Комплексната автоматизирана систе-
ма за управление на страната при из-
вънредно положение,  военно положение
или положение на война  36

 Постановление  № 72  от  7  април 
2017 г.  за  изменение  и  допълнение  на 
Постановление № 70 на Министерския 
съвет  от  2010 г.  за  координация  при 
управлението на средствата от Евро-
пейския съюз  36

Министерство  
на вътрешните работи

 Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 8121з-408 от 2015 г. за оцен-
ка  на  изпълнението  на  длъжността 
от  държавните  служители  в  Минис-
терството на вътрешните работи  41

Българска народна банка

 Наредба  за  изменение  и  допълнение 
на Наредба № 3 от 2009 г. за условия-
та и реда за изпълнение на платежни 
операции и за използване на платежни
инструменти  41

Изпълнителна агенция 
„Българска служба за акредитация“

 Процедура за акредитация BAS QR 2, 
версия 7, ревизия 5 от 1 април 2017 г.  42
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 
ОТ 5 АПРИЛ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за 
паричните  обезщетения  и  помощи  от  дър-
жавното обществено осигуряване, приета с 
Постановление № 188 на Министерския съвет 
от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2015 г.; изм. и 

доп., бр. 17 от 2016 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 1 буква „в“ се изменя 
така:

„в) трудоустрояване поради бременност 
или кърмене, или напреднал етап на лечение 
инвитро;“.

§ 2. В чл. 4 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думите „по чл. 50, ал. 1“ се 

добавя „и чл. 50а от“ и след думите „№ 2“ се 
добавя „и 2а“.

2. В т. 2 след думите „раждане на дете“ се 
добавя „и при осиновяване на дете до 5-го-
дишна възраст“.

§ 3. В чл. 8 се създава ал. 3:
„(3) При първото представяне на удостове-

рение по образец съгласно приложение № 9 
осигурителите, техните клонове и поделения и 
осигурителните каси еднократно удостоверяват 
и данните относно банковата сметка на лицето 
за изплащане на паричните обезщетения.“

§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При първото представяне на удостове-

рение по образец съгласно приложение № 10 
осигурителите, техните клонове и поделения и 
осигурителните каси еднократно удостоверяват 
и данните относно банковата сметка на лицето 
за изплащане на паричните обезщетения.“

§ 5. В чл. 10 накрая се поставя запетая и се 
добавя „включително на банковата сметка за 
изплащане на паричните обезщетения“.

§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:
„(3) При първото представяне на удостове-

рение по образец съгласно приложение № 9 
или приложение № 11 самоосигуряващите се 
лица еднократно декларират и данните относно 
банковата си сметка за изплащане на паричните 
обезщетения.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея 
думите „за изплащането му“ се заменят със 
„за изплащане на паричните обезщетения“.

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 7. В чл. 16, ал. 1, изречение второ думите 

„(ЕИК) по Закона за търговския регистър/
ЕИК по БУЛСТАТ“ се заменят с „(ЕИК)/код 
по БУЛСТАТ“.

ПРЕЗИДЕНТ   
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 104
На основание чл. 98, т. 1  от Конституцията  

на Република България във връзка с чл. 463, 
ал. 5 от Изборния кодекс

П О С Т А Н О В Я В А М :

Насрочвам частичен избор за кмет на 
кметство Бошуля, община Септември, област 
Пазарджик, на 2 юли 2017 г.

Издаден в София на 5 април 2017 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Мария Павлова  

2643

УКАЗ № 105
На основание чл. 75 от Конституцията на 

Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Свиквам на първо заседание новоизбраното 

Четиридесет и четвърто Народно събрание на 
19 април 2017 г. от 10,00 ч.

Издаден в София на 7 април 2017 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Мария Павлова 

2644

УКАЗ № 106
На основание чл. 98, т. 1  от Конституцията  

на Република България във връзка с чл. 463, 
ал. 5 от Изборния кодекс

П О С Т А Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на 

кметство Тръстеник, община Иваново, област 
Русе, на 2 юли 2017 г.

Издаден в София на 7 април 2017 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Мария Павлова 

2645

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ


